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5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan tiedotusasiat/TOIMINNAN ARVIOINTI 2019

Strategiasta johdetut keskeiset toimintasuunnitelman painopistealueet ja sisällöt:

1.Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä.

Sosiaalialan käytännönläheinen (substanssi) kehittäminen ja integroituvat palvelut uudessa sote- ja maakuntarakenteessa sekä 

yhteistyöalueilla: aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ml OT-työ, ikäihmisten palvelut,  

vammaispalvelut, muut verkostot ja muu toiminta.

Numeerinen keskiarvo: 4

2. Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia (ml. kumppanuuksien ylläpito).

Sosiaalisen esillä pitäminen maakunta- ja sote -uudistuksessa sekä kehitettäessä uusia integroituvia palveluja kunta-maakunta-

yhteistyöalueilla (ja valinnanvapauden mallissa).

Numeerinen keskiarvo: 4

3. Edistää käytännön hyvinvointiosaajien, tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkoston muodostumista (ml. 

ylläpito).  Vahvistaa hyvinvoinnin kestävän kehittämisen ja tutkimuksen alueellista rakennetta.

Sosiaali- ja hyvinvointialan toimijoiden osaamisen tukeminen ja verkostoitumisen edistäminen.

Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan sekä tiedolla johtamisen edistäminen.

Numeerinen keskiarvo: 4



4. Kestävän kehittämisrakenteen integroituminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi kokonaisuudeksi.

Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen tukeminen.  Alueelliset rakenteet tietotuotannolle ja kehittämiselle 

(TKI&O ja OT).

Numeerinen keskiarvo: 4

5. Kehittää ja systematisoi alueellista tiedontuotantoa – tiedon tuotannon ja tiedolla johtamisen sisällöt osaamiskeskustyössä.

Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen 

vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena.

Numeerinen keskiarvo: 4

6. Hyödyntää omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa pohjoismaisen yhteistyön erityisasiantuntijuutta. 

Pohjoismainen erityistehtävä.

Numeerinen keskiarvo: 3

7. Edistää toiminta-alueensa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista.

Järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus.

Numeerinen keskiarvo: 4

jatkuu Etelä-Pohjanmaan toiminnan arviointikooste 2019:



Arvioinnin yhteenveto:



• Tulevaisuuden sote-ohjelma ja rakennehaku:
• Valmistelua tukevat selvitykset, kartoitukset, tilaisuudet

• Työikäisten palvelut

• Sosiaalityön ja sosiaaliohjaajakartoitukset

• Sosiaalihuollon tietotarpeiden kartoitus

• EPn alueella tiedossa valmisteilla olevat, alkavat, toimivat ja päättyvät 
sosiaalihuollon hankkeet (kooste Anne ja Päivi R.)

• TKI&O –työryhmän työskentely (EP ja TAYS-alue)

Jatkuu … 5§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan tiedotusasiat



• Pasto Maarit: Osmo-hanke https://www.eptyp.fi/osmo-hanke

• Kinossalo Maiju: Child Up-hanke https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-
projektit/child-up/

• Paavola Kirsi: Ageing Online-hanke http://www.ageingonline.fi/?page_id=75

• Riikonen Merja: Meidän erityinen perhe-hanke 
http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe/

• Kataja Miikka: Järjestöt mukana muutoksessa https://www.jtalo.fi/5251-2/

• Pajula Maija-Liisa: EPSHP:lä tehtävä sosiaalityö laajan päivystyksen sairaalassa

• Niiranen Päivi: Kansa-koulu II-hanke http://www.socom.fi/kansa-koulu/

SONet BOTNIAn kehittämisen kierrätyspäivän satoa 16.1.2020:

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/989/Pasto_Maarit_OSMO_Kehittamisen_kierratyspaiva_16.1.2020.pdf
https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/988/Kinossalo_Hankkeiden_kierratyvpv_Child_Up_mk_2020.pdf
https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/child-up/
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/987/Paavola_Kirsi_Hankkeiden_kierratyspaiva_16.1.2020.pdf
http://www.ageingonline.fi/?page_id=75
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/991/Riikonen_Merja_Meidan_erityinen_perhe_Hankkeiden_kierratyspaiva.pdf
http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe/
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/992/Kataja_Miika_JMM_kierratyspaiva_16.1.2020.pdf
https://www.jtalo.fi/5251-2/
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/986/Pajula_MaijaLiisa_sote-hankkeiden_kierratyspaiva__Sosiaalityo_paivystyksessa_16012020.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/990/Niiranen_Paivi_Hankkeiden_kierratyspaiva_16012020.pdf
http://www.socom.fi/kansa-koulu/


6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

SONet BOTNIAN STRATEGIA/Strategiasta johdetut keskeiset toimintasuunnitelman painopistealueet ja sisällöt:

1.Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä   

Sosiaalialan käytännönläheinen (substanssi) kehittäminen ja integroituvat palvelut uudessa sote-ja maakuntarakenteessa sekä yhteistyöalueilla: aikuissosiaalityö, 
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ml OT-työ, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, muut verkostot ja muu toiminta

• Seinäjoen kaupunki: Voiko johonkin suunnitelmaan laittaa gerontologisen sosiaalityön osaamisen vahvistaminen? /Voisitteko olla nostamassa esille gerontologisten 
sosiaalityöntekijöiden saamista/ koulutusta alueelle??

• Tay: Huoli sote-alan osaamisesta on ollut kansallinen huoli ja osaamistarpeista on laadittu selvityksiäkin. OKM on varannut erityisvaltionosuutta osaamisvajeen 
paikkaamiseksi ja osaamisen tason nostamiseksi. Voi erityisesti sosiaalialan näkökulmasta kuuluttaa perään, millä tavoin alueellinen osaamiskeskus voisi tukea tai 
ohjata vielä vahvemmin osaamisen perustason kehittymistä. Kuinka maakunnassa/kunnissa kehitetään osaamista suhteessa soten paikallisiin strategisiin 
tavoitteisiin. Miten kuntiin ja kaupunkeihin saadaan pystytettyä uudelleen rakenne, joka kantaa vastuuta osaamisen johtamisesta suhteessa tarpeisiin ja strategisiin 
tavoitteisiin? Suunnitelmallisen osaamisen tarpeen arvion tulisi lähteä ruohonjuuritasolta eikä yksinomaan ministeriöiden top down-tasolta. 

2.Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia (ml. kumppanuuksien ylläpito) Sosiaalisen esillä pitäminen maakunta-ja sote -uudistuksessa sekä 
kehitettäessä uusia integroituvia palveluja kunta-maakunta- yhteistyöalueilla (ja valinnanvapauden mallissa)

• SeAMK:  Tärkeitä yhteistyökumppanuuksia. Lisäisin yhteistyön alueen korkeakoulujen kanssa.

3.Edistää käytännön hyvinvointiosaajien, tutkimus-, koulutus-ja kehittämistoimijoiden verkoston muodostumista (ml. ylläpito) 

Vahvistaa hyvinvoinnin kestävän kehittämisen ja tutkimuksen alueellista rakennetta 

Sosiaali- ja hyvinvointialan toimijoiden osaamisen tukeminen ja verkostoitumisen edistäminen

• Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan sekä tiedolla johtamisen edistäminen

• Tärkeä tehtäväalue. Olisi hyvä, että työstäisimme omia TKI-toiminnan ja tiedolla johtamisen rakenteitamme, vaikka maakunnalliset ratkaisut ovat vasta tulossa.

• Strategisen yhteistyökumppanuuden valmisteleminen. 

• SB tässä vahva toimija



SONet BOTNIAN STRATEGIA/Strategiasta johdetut keskeiset toimintasuunnitelman painopistealueet ja sisällöt:

4.Kestävän kehittämisrakenteen integroituminen sosiaali-ja terveydenhuollon eheäksi kokonaisuudeksi

• Tässä on oltu mukana sosiaalialan TKI&O –selvityksen tiimoilta.

• SB tässä vahva toimija

5. Kehittää ja systematisoi alueellista tiedontuotantoa - tiedon tuotannon ja tiedolla johtamisen sisällöt osaamiskeskustyössä

Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen 
vahvistaminen sote-ja maakuntauudistuksen tukena 

• Aihe on ollut esillä, mutta ei vielä kovin konkretisoituneena. toki esim. vaikuttavuus -teema kuuluu myös tähän. 

6.Hyödyntää omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa pohjoismaisen yhteistyön erityisasiantuntijuutta.

• Hyödyntäminen voisi olla suunnitelmallista.

7.Edistää toiminta-alueensa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista

Järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuus

• Järjestösektori mielletään luontevaksi toimijatahoksi julkisen ja yksityisen rinnalla. Kaikki em. toimet edistävät toiminta-alueen ihmisten 
hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista osaamiskeskustyön näkökulmasta.



SONet BOTNIA  - meneillään ja suunnitteilla oleva tekeminen aihiona tulevaan toimintasuunnitelmaan 
(päivitetty 12/2019):

6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelman sisältöjä 2020-2021 

1. Sosiaalihuollon käytännönläheisessä kehittämisessä  osaamisen tukeminen

2. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

3. Kuntien sosiaalialan alueellisen- ja tutkimuspohjaisen tietotuotannon vahvistaminen ja tukeminen sekä 
tutkimusperustaisen toiminnan tukeminen

4. Systemaattisen sosiaalialan tiedontuotannon ja tietojohtamisen kehittäminen sekä sosiaalipalvelujen 
digitalisointiosaamisen kehittäminen

5. Pohjoismainen erityistehtävä



• Vaikuttavuus  -työpajakokonaisuus Pohjalaismaakunnissa 2019 ja 2020 

• Sosiaalisen raportoinnin vastaava kokonaisuus suunnittelussa (myöhemmin toimintatapa sis. integraationäkökulman edistämisen 

sosiaalihuollon sisällä ja sote-palveluissa)

• PRO SOS-hankkeen tulosten juurruttamissuunnitelma ja  SB/sisältöjä :

• OSMO -hankkeen työstämän maakunnallisen palvelutarpeen arvioinnin työohjeen kokoaminen ja tiedon jakaminen

• Sosiaalisen raportoinnin mallin työstäminen, kansallisen ohjeen mukaan? 

• maakunnallisten aikuissosiaalityöntekijöiden verkosto

• Aikuissosiaalityön klubin koolle 2x vuodessa

• SyTy-työn sekä muun lape -jatkotyöskentelyn tarvittava tukeminen 

• Gerontologisen sosiaalityön tukeminen ja vahvistaminen 

• Jatkuu edelleen: 

• kehittämisprosessien arviointi ja tukeminen /muu fasilitointi

• SBn koordinoitujen verkostojen työskentelyn tukeminen ja fasilitointi (sopimuksellinen yhteistyö) 

 keskustelu tuonnempana huomioiden uudet avaukset

 pohdinnassa mm. (SO)HYTE, EVA, LAVA -tukeminen sekä Tanskan opintomatkan (benchmarkkausta TKI -teemoihin)

SONet BOTNIA  - meneillään ja suunnitteilla oleva tekeminen aihiona tulevaan toimintasuunnitelmaan 
(päivitetty 12/2019):

1. Sosiaalihuollon käytännönläheisessä kehittämisessä  osaamisen tukeminen



• Kantaan liittymisen tukeminen (EPSOTTI?)

• Kansa koulu -hanke ja ko. toiminnan jatkamisen turvaaminen alueella mm. verkostot

 Selvittelyä mahdollisesta hankerahoituksesta esim. 3 korista? Ensisijaisesti Oske-yhteistyö hankerahoitus (selviää 

myöhemmin) – keskustelu §7

• TKIO –rakenteiden ja -suunnitelmien valmisteluun osallistuminen (sisältö, verkostot, rakenne) ml. OT -toiminnan suunnitteluun 

osallistuminen

 YTA –yhteistyö TKI&O edelleen

 sosiaalihuollon järjestämissuunnitelma vrt terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, integroitunut vrt. 

koordinointivastuu?

 OT jatko?

SONet BOTNIA  - meneillään ja suunnitteilla oleva tekeminen aihiona tulevaan toimintasuunnitelmaan 
(päivitetty 12/2019):

2. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen

3. Kuntien sosiaalialan alueellisen- ja tutkimuspohjaisen tietotuotannon vahvistaminen ja tukeminen sekä 
tutkimusperustaisen toiminnan tukeminen



• Tulossa toteutukseen ja suunnitteluun jo 2019 aikana mm. eSOTE ja sosiaalihuollon digi -tilaisuuksia, myöhemmin 

mahdollisesti hankkeistusta (Sosiaalityön ja sosiaalihuollon digi -seminaari 9.12.2019)

• Tietojohtamisen tukemiseksi kaavailuissa toteutukseen jo mm. useita kertoja toteutettu Pohjalaismaakuntien 

hyvinvointibarometri -tutkimus 2020, suunnitellaan vuoden  2020 aikana, mutta varsinainen toteutus 2021.

mukana sotevalmistelussa mm. tietojohtamisen osalta, TKI&O-toiminnassa 

 uudet avaukset sosdigissä

 Oske-johdon linjaukset ja mahdolliset ylimaakunnalliset/ kansalliset hankkeet

SONet BOTNIAlle osoitettua Pohjoismainen erityistehtävää toteutetaan koko kansallisen osaamiskeskusverkoston ja muiden 
keskeisten sidosryhmien tueksi:
• Osaamiskeskusverkoston yhteinen opintomatka Tanskaan 3.-5.12. 2019,matkakertomus sekä ajankohtaiset uutiskirjeet
• Pohjanmaalta toteutettu Ruotsiin opintomatka (benchmarkkausta TKI -teemoihin)

SONet BOTNIA  - meneillään ja suunnitteilla oleva tekeminen aihiona tulevaan toimintasuunnitelmaan 
(päivitetty 12/2019):

4. Systemaattisen sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittäminen sekä sosiaalipalvelujen 
digitalisointiosaamisen kehittäminen

5. Pohjoismainen erityistehtävä



SONet BOTNIA on koonnut ja koordinoinut Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja perusturvajohdon sekä sosiaalihuollon 
lähijohdon kokouksia useita vuosia. Käydään keskustelu mahdollisista tämän vuoden kokousajankohdista ja teemallisista 
sisällöistä. Verkostot kootusti:  
• Perhetyön maakunnallinen työryhmä: 1 krt vuodessa, SONet BOTNIA kutsuu koolle 
• Lasten ja perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun maakunnallinen työryhmä: 2 krt vuodessa, SONet BOTNIA kutsuu koolle Lisäksi 

vastaavat/konsultoivat sosiaalityöntekijät aloittavat maakunnallisen verkoston, ensimmäinen kokoontuminen on 9/2019. SyTy –
hanke/Seinäjoen kaupunki kutsuu seuraavan koolle?

• Ikäihmisten palveluiden maakunnallinen työryhmä: 4 krt vuodessa, SONet BOTNIA osallistuu ja tuottaa sisältöjä
• Sosiaali- ja perusturvajohtajien verkosto: n. 6krt vuodessa SONet BOTNIA kutsuu koolle 
• Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun maakunnallinen verkosto: 1 krt vuodessa, SONet BOTNIA 

kutsuu koolle 
• Vammaissosiaalityöntekijöiden klubi: kumppanuus järjestöstä (pilotti Invalidiliitto), SONet BOTNIA kutsuu koolle 
• Aikuissosiaalityön johtavat sosiaalityöntekijät: koollekutsujana vastuuhenkilöt? yhteistyössä SB:n kanssa
• Aikuissosiaalityön klubi: 2 krt vuodessa, SONet BOTNIA kutsuu koolle
• EP:n TKI&O -työrukkasryhmä: SONet BOTNIA toiminut kokoonkutsujana – kokoonpanon laajentaminen ja toiminnan tiivistäminen

Pyyntönä tullut jälkihuollon asiakastyötä tekeville maakunnallinen verkosto
Pohdinnassa: 
 Lastenvalvojien maakunnallinen verkosto: lapsioikeudellisissa palveluissa olevien sosiaalityöntekijöiden verkosto
Viime aikoina ylimaakunnallisesti pääsääntöisesti substanssiverkostojen sijasta järjestetty ns. teemallisia kokonaisuuksia 
integratiivisin toteutuksin.

Kooste SONet BOTNIAn koordinoimista verkostoista  



Tulevat tilaisuudet ja verkostot:

• ke 4.3.2020: SosDigi -teemailtapäivä Kokkolassa: Seinäjoen etäkisakatsomo Kampustalo B2030-tila

• to 12.3.2020: Maakunnallinen aikuissosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden verkosto (Seinäjoki)

• to 12.3.2020: Maakunnan aikuissosiaalityön klubi (Seinäjoki) 

• ti 17.3.2020: Maakunnallinen perhetyöntekijöiden maakunnallinen verkosto (Seinäjoki)

• to 18.3.2020: Maakunnallinen vammaissosiaalityön klubin I-tapaaminen, kumppanina Invalidiliitto (Seinäjoki) 

• to 2.4.2020: Kaiku-kortti esittelytilaisuus (Seinäjoki) maakunnan eri alueiden sosiaalitoimen ja kulttuuritoimen edustajille

• to 16.4.2020: Lastensuojelun vaikuttavuutta esittelevä Arvoa-mittarin esittely (Vaasa), mahdollisesti etäkatsomo

• ma 20.4.2020: Maakunnallinen ikäihmisten palveluverkosto (JIKky)

• ke 13.5.2020: THL:n Kysy ja kuuntele -koulutuspäivä lastensuojelun ja sosiaalihuollon työntekijöille (Seinäjoki)

Tulevat koulutukset:

• Lapsen oikeudet monialaisessa yhteistyössä (2-5 op) sekä Lastensuojelun osaamista syventävä opintokokonaisuus (20 op), Tampereen 
yliopisto. Haku päättyy 28.2.2020 e-lomake: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lomake.html Lisätiedustelut: Tuula Kostiainen, KT, 
projektipäällikkö, 050 5232 149, tuula.kostiainen@tuni.fi

• Lapsen edunvalvojan koulutus alkaa Mikkelissä 2.4.2020 alkaen. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-
koulutus-4/

Muistutuksena: mahdollisuus hakeutua EPSHP:n ketjulähetti -toimintaan www.epshp.fi/ketjulahetti

http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/1001/SosDigi-_teemailtapaiva_4.3._Kokkola.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/994/Kutsu_ja_ohjelma_Perheohjaajien_ja_perhetyontekijoiden_maakunnallinen_tapaaminen_17.3.2020.pdf
http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/993/OHJELMA_18.3.2020_EP_Vammaissosiaalityon_klubi.pdf
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24842/lomake.html
mailto:tuula.kostiainen@tuni.fi
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-4/
http://www.epshp.fi/ketjulahetti


Kehitysjohtaja Arto Rautajoki
Puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi
puh. 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, ma. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen
puh. 040 830 0337 / auli.romppainen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, ma. aluekoordinaattori Päivi Niiranen
Puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, ma. toimistosihteeri Tuula Hautanen
puh. 040 830 3988 / tuula.hautanen@seamk.fi

Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu  
puh. 044 780 9976 / iiris.jurvansuu@soite.fi

Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju 
puh. 040 524 9933 / tuula.mulju@vaasa.fi

Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama
puh. 040 136 5972 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi


